
ПРОЕКТ 

 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

18 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ 

                                                                    
 

Від   01.02.2019 року                                                                                         №  18-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

Про формування попередньої 

мережі класів в закладах загальної 

середньої освіти Кам’янської ОТГ 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

 Керуючись пп.2 п. а) і б) ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України « Про загальну 

середню освіту», на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. 

№ 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами», рішення сесії Кам’янської міської ради від 21 грудня 2018 р. № 17-15 «Про 

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», з метою створення оптимальних 

умов для задоволення потреб громадян у отриманні повної загальної середньої освіти,  

міська рада 

                                                       В И Р І Ш И ЛА : 

 1.Відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради (Могилці А.П.): 

 1.1. Провести попереднє формування мережі класів на 2019-2020 навчальний рік до 

01.06.2019 року. 

 1.2. У процесі формування мережі класів закладів загальної середньої освіти 

Кам’янської ОТГ забезпечити середній показник наповнюваності класів 19 учнів. 

 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Кам’янської міської ради: 

 2.1. З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів 

забезпечити формування та відкриття 1-х, 8-х та 10-х класів в закладах загальної середньої 

освіти лише при наявності не менше 20–ти учнів  та рівномірним розподілом учнів між 

класами на паралелі. 

 2.2. Передбачити поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до 

ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту». 

 2.3. З метою забезпечення якісної організації освітнього процесу проводити набір 

учнів у 1-і класи в кількості, що дозволяє забезпечити навчання в одну зміну. 

 2.4. Оплату за завідування навчальними кабінетами з 01.09.2019 року проводити за 

умови їх відповідності Положенню про шкільні навчальні кабінети. 

 3. Директорам: 

Кам’янського еколого-економічного ліцею (Чумаченко О.А.), 

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  (Бондаренко Л.І.) та 



Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів (Ємець Л.І.) видати накази про зміну істотних умов праці та можливе скорочення 

чисельності та штату педагогічних працівників, направити відповідне подання до 

профспілки, а також до районного центру зайнятості відповідно до  чинного законодавства. 

  4. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника відділу освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради та керівників 

закладів загальної середньої освіти. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з соціально-

гуманітарних питань  та заступника міського голови Потапенка О.П. 

  

Міський голова                                                                                                              В.І.Тірон 

  

 

 
 


